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Think Trade Think DITP ฉบัับนี้้� ผมขอชวนผู้้อ่� า่ นไปสำำ�รวจแนวโน้้มการบริิโภคอาหารแห่่งอนาคต
และนวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�น่่าจัับตามอง มีีหลายเทรนด์์ที่่�ต้้องติิดตามกัันครัับ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องโปรตีีน
จากพืืช อาหารออร์์แกนิิค ผลิิตภััณฑ์์และวััตถุุดิิบทดแทน ฯลฯ รวมถึึงอััพเดทข้้อมููลควรรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การส่่งออกสิินค้้าอาหารในโลกหลัังโควิิด และโครงการต่่างๆ ที่่�กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
เตรีียมไว้้เพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการอาหารไทย
ในวิิกฤตทุุกครั้้ง� มีีสิ่ง�่ หนึ่่ง� ที่่�เหมืือนกัันครัับ นั่่�นคืือเราจะพบกัับโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�นจากดีีมานด์์ใหม่่เสมอ
นี่่�คืือช่่วงเวลาแห่่งการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�สำำ�คััญ ผมขอส่่งกำำ�ลัังใจให้้ทุุกท่่านที่่�กำำ�ลัังเผชิิญความท้้าทาย
ในตลาดอาหารยุุคใหม่่ ตราบใดที่่�คนยัังต้้องบริิโภค โอกาสการค้้าก็็ยัังมีีสำำ�หรัับผู้้�ที่่�พร้้อมก้้าวสู่่�
วัันพรุ่่�งนี้้�

สมเด็็จ สุุสมบููรณ์์
อธิิบดีีกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ

บรรณาธิิการบริิหาร นายสมเด็็จ สุุสมบููรณ์์
บรรณาธิิการที่่�ปรึึกษา นายเอกฉััตร ศีีตวรรััตน์์
บรรณาธิิการอำำ�นวยการ นางสาวประจงพร ตัันมณีี
บรรณาธิิการบทความ นางศรีีตลา สุุตภาคย์์
บรรณาธิิการฝ่่ายศิิลป์์ นายอาจพงษ์์ ฉัันทภิิญญา
กองบรรณาธิิการ สํํานัักประชาสััมพัันธ์์และสื่่�อสารองค์์กร กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ
ปกหลััง เครดิิตภาพ: วิิพิิทธิิจัักษ์์ พิิทยานนท์์, วััตถุุดิิบจากแบรนด์์ Let’s Plant Meat (บริิษััท นิิธิิฟู้้�ดส์์ จำำ�กััด)
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Aromatic Ingredients

“กลิ่่�นหอม” เคล็็ดลัับบุุกตลาด
อาหารแดนมัังกร

Alternative Cooking Oil

“น้ำำ��มัันพืืชทางเลืือก”
ติิดกระแสรัักสุุขภาพในแคนาดา

Solo Kitchen

เทรนด์์การทำำ�อาหารใน
ครััวจีีนรุ่่�นใหม่่

CHINA

CANADA

CHINA

งานวิิจััยของจีีนพบว่่า “กลิ่่�นหอม” มีีอิิทธิิพลต่่อการ
ตััดสิินใจซื้้�ออาหารของผู้้�บริิโภคชาวจีีนอย่่างมาก
หลายแบรนด์์ในปััจจุุบัันจึึงหัันมาทำำ�การตลาดผ่่าน
การสร้้ า ง “กลิ่่�น” ที่่�ดึึ ง ดูู ด ผู้้�บริิ โ ภคเฉพาะกลุ่่�ม
ยกตััวอย่่างแบรนด์์ Lacesar ที่่�มีีต้้นกำำ�เนิิดในเมืือง
เซิินเจิ้้�น ได้้ริิเริ่่�มทำำ�พิิซซ่่าหน้้าทุุเรีียนออกจำำ�หน่่าย
โดยได้้ทดลองทำำ�โฆษณาบนหััวหนัังสืือพิิมพ์์เซิินเจิ้้�น
หว่่านเป้้าพร้้อมใส่่กลิ่่�นทุุเรีียนลงไป ผลปรากฏว่่า
พิิซซ่า่ นี้้�จำำ�หน่่ายหมดอย่่างรวดเร็็ว แถมยัังกลายเป็็น
ไวรััลในสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียอีีกพัักใหญ่่

วิิ ก ฤต Covid-19 ทำำ� ให้้ ช าวแคนาดาเพิ่่�มความ
ระมััดระวัังในการเลืือกบริิโภคอาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ
หนึ่่�งเทรนด์์ ที่่�น่่ า สนใจคืื อ “น้ำำ��มัั น พืื ช ทางเลืื อ ก”
(altenative cooking oil) ที่่�มีีข้้อมููลยอดจํําหน่่าย
พุ่่�งสููงขึ้้�นถึึง 14.5% ในปีีที่่�แล้้ว โดยตััวเลืือกที่่�ได้้รัับ
ความนิิยม 3 อัันดัับแรกคืือ น้ำำ��มันั ถั่่�ววอลนััต (walnut
oil) น้ำำ��มัันเมล็็ดฟัักทอง (pumpkin seed oil) และ
น้ำำ��มัันถั่่�วแมคคาเดเมีีย (macadamia oil) ที่่�ชาว
แคนาดามองว่่าทํําให้้อาหารมีีรสชาติิดีแี ละมีีรสเฉพาะ
ที่่�แตกต่่างกััน นอกจากนี้้�ยัังมีีน้ำำ��มัันประเภทสกััดเย็็น
(cold pressed oil) เช่่น น้ำำ��มัันมะกอก น้ำำ��มัันจาก
ถั่่�วต่่างๆ ที่่�ได้้รัับความนิิยมนำำ�ไปใช้้กัับการปรุุงสลััด
และผััดเส้้นพาสต้้า

Tmall รายงานเทรนด์์คนรุ่่�นใหม่่ในจีีนที่่�ถููกขนานนาม
ว่่า “Cooking Master Boy” (ผู้้�บริิโภคที่่�เกิิดในปีี
พ.ศ. 2530 - 2538) ซึ่่�งนิิยมทำำ�อาหารรัับประทานเอง
และใช้้เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าขนาดเล็็กในการปรุุงอาหาร
วิิถีีชีีวิิตของพวกเขาคืือ “กิินข้้าวคนเดีียว แชร์์ไลฟ์์
สไตล์์ในโซเชีียล กิินอาหารมื้้�อดึึก แต่่รัักษาสุุขภาพ”
ดัังนั้้�นห้้องครััวจึึงไม่่ใช่่แค่่พื้้�นที่่�ทำำ�อาหารให้้อิ่่�มท้้อง
เท่่านั้้�น แต่่ต้้องเป็็นพื้้�นที่่�แห่่งการสะท้้อนไลฟ์์สไตล์์
และงานอดิิเรกด้้วย ผู้้�บริิโภคกลุ่่�มนี้้�ระบุุว่า่ มีีความสุุข
กัับการทานอาหารคนเดีียว (บนแนวคิิด Fancy Food
Alone) นำำ�มาสู่่�การเปิิดตลาดเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าขนาด
เล็็กที่่�ดีีไซน์์สวยงาม และใช้้งานได้้หลากหลาย อาทิิ
เตาไฟฟ้้าขนาดเล็็กที่่�ปรัับความร้้อนได้้ กล่่องข้้าว
ไฟฟ้้าที่่�อุ่่�นโดยไม่่ต้้องใช้้น้ำำ�� เครื่่�องปั่่�นอเนกประสงค์์
ขนาดเล็็ก ฯลฯ

สคต. เมืืองชิิงต่่าว แนะนำำ�ผู้้�ประกอบการไทยให้้มอง
หาโอกาสจาก ‘กลิ่่�นหอม’ ในการพััฒนาสิินค้้ามากขึ้้�น
ที่่�สำำ�คัั ญ องค์์ ป ระกอบเรื่่�องกลิ่่�นถืื อ เป็็ น จุุ ด แข็็ ง ที่่�
สิินค้้าไทยสร้้างสรรค์์ขึ้้�นได้้ไม่่ยาก เช่่น กลิ่่�นจากผลไม้้
และสมุุนไพรไทยที่่�มีีความหลากหลายสามารถนำำ�มา
ปรัับสััดส่่วนให้้เหมาะสมกัับอาหารเครื่่�องดื่่�มแต่่ละ
ประเภท โดยเฉพาะสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพ สิินค้้าที่่�ช่่วย
ลดความอยากอาหาร หรืือช่่วยเพิ่่� มประสิิทธิิภาพ
การออกกำำ�ลัังกาย
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ เมืืองชิิงต่่าว สาธารณรััฐประชาชนจีีน

โดยสิินค้้าน้ำำ��มัันพืืชทางเลืือกจากไทยที่่�มีีโอกาสทำำ�
ตลาดในแคนาดา ได้้แก่่ น้ำำ��มัันรํําข้้าว และที่่�น่่าสนใจ
อีีกประเด็็นคืือการที่่�ผู้้�บริิโภคในแคนาดาเริ่่�มให้้ความ
สำำ�คััญกัับที่่�มาของสิินค้้ามากขึ้้�น สนัับสนุุนแบรนด์์ที่่�
เปิิดเผยข้้อมููลการผลิิตอย่่างโปร่่งใส
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ นครโทรอนโต ประเทศแคนาดา

สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการไทยที่่�อยากเจาะตลาดผู้้�บริิโภค
จีีนกลุ่่�มนี้้� มีีแง่่มุุมที่่�น่่านำำ�ไปคิิดต่่อ 2 เรื่่�องคืือ
• อาหารส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูปส�ำหรับ ‘ทาน
คนเดี ย ว’ มี โ อกาสเติ บ โต ผู ้ ผ ลิ ต อาจทดลอง
ปรับปริมาณอาหาร ออกแบบเซ็ตอาหาร หรือ
ปรั บ ขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ รู ป แบบ
พฤติกรรมนี้ได้
• สินค้าคุณภาพดีต้องมาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม
เพื่่�อสะท้้ อ นไลฟ์์ ส ไตล์์ ข องผู้้�บริิ โ ภคที่่�ตามหา
เอกลัั ก ษณ์์ เ ฉพาะตัั ว และเพื่่�อให้้ แ ชร์์ ภ าพลง
โซเชีียลมีีเดีียได้้
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ เมืืองกวางโจว สาธารณรััฐประชาชนจีีน
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อััพเดทข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวจากสำำ�นัักงานพาณิิชย์์ในต่่างประเทศ
Sustainable Snack

อาหารรัักษ์์โลก
เติิบโตในเดนมาร์์ก

Meal Replacement

ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนมื้้�ออาหาร
เฟื่่�องฟููในจีีน

Plant-based Protein

โปรตีีนทางเลืือก เพื่่�อชาว
Flexitarian ในเยอรมนีี

DENMARK

CHINA

GERMANY

True Gum บริิษััทนวััตกรรมอาหารจากเดนมาร์์กที่่�
ผลิิต ‘หมากฝรั่่�งรัักษ์์โลก’ กำำ�ลัังได้้รัับการจัับตาจาก
สื่่�อมวลชนทั่่�วโลก โดยบริิษััทนี้้�เล็็งเห็็นถึึงปััญหาของ
หมากฝรั่่�งที่่�วางขายในปััจจุุบัันว่่ายัังมีีส่่วนผสมของ
พลาสติิกที่่�เป็็นพิิษต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังสร้้างปััญหา
คราบสกปรกบนท้้องถนนที่่�ทำำ�ความสะอาดยาก พวก
เขาจึึงเริ่่�มวิิจัยั พััฒนาหมากฝรั่่�งชนิิดใหม่่บนฐานคิิด 3
ข้้อคืือ 1. ความยั่่�งยืืน (sustainable) 2. ปราศจาก
พลาสติิก (plastic-free) และ 3. ย่่อยสลายได้้ตาม
ธรรมชาติิ (biodegradable) โดยปััจจุุบันั True Gum
ผลิิตหมากฝรั่่�งรัักษ์์โลกนี้้�ได้้ราว 400,000 ชิ้้�นต่่อวััน
มีีรสชาติิหลากหลาย อาทิิ ขิิงและขมิ้้�น มะนาว มิินต์์
ราสพ์์ เ บอร์์ รี่่� และวนิิ ล า และสามารถส่่ ง ออกไป
ยัั ง ตลาดต่่ า งประเทศทั้้�งในกลุ่่�มประเทศนอร์์ ดิิ ก
สหรััฐอเมริิกา ออสเตรเลีีย สหภาพยุุโรป ฯลฯ

ทุ ก วั น นี้ จี น เป็ น ตลาดที่ เ ติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด สำ � หรั บ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร เหตุเพราะ 1. ผู้บริโภค
ชาวจีนเริ่มตระหนักถึงความสำ�คัญของสุขภาพ โดย
ตัง้ แต่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชาวจีนได้
หันมาใส่ใจการออกกำ�ลังกายมากขึน้ ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
ทดแทนมื้ออาหารได้รับความนิยมเนื่องจากช่วยให้
ควบคุมน้�ำ หนักได้ และ 2. ผลิตภัณฑ์ทดแทนมือ้ อาหาร
มีจ�ำ หน่ายทัง้ ทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำ�ให้ผบู้ ริโภค
สั่งซื้อสินค้าได้สะดวก ยกตัวอย่างแบรนด์ Wonder
Lab ที่เป็นอาหารเสริมความงามและเสริมคุณค่า
โภชนาการ ก็กา้ วสูค่ วามนิยมอย่างรวดเร็วเพราะสัง่
ซื้อได้ง่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ปััจจุุบัันกว่่า 1 ใน 10 ของนมที่่�บริิโภคในประเทศ
เยอรมนีี เ ป็็ น นมทางเลืื อ กไร้้ แ ม่่ วัั ว ที่่�ผลิิ ต ขึ้้�นจาก
ถั่่�วเหลืือง ข้้าวโอ๊๊ต อััลมอนด์์ เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
ถั่่�วลัันเตา ฯลฯ โดยมีีคาดการณ์์ว่่าภายในปีี 2025
จะมีียอดจำำ�หน่่ายในกลุ่่�มประเทศ EU และสหราช
อาณาจัักรสููงถึึงสามพัันสี่่�ร้้อยล้้านยููโร สอดคล้้องกัับ
คาดการณ์์ของบริิษััทที่่�ปรึึกษา Boston Consulting
Group ที่่�เผยว่่าในปีี 2035 การจำำ�หน่่าย ‘นมทางเลืือก
จากพืืช’ ทั่่�วโลกจะก้้าวกระโดดไปถึึงระดัับ 35 ล้้าน
ตััน หรืือมากกว่่าปััจจุุบัันถึึง 5 เท่่าตััว

กระแสความนิิยมรัักษ์์โลกในกลุ่่�มประเทศนอร์์ดิิกนี้้�
ได้้ขยายครอบคลุุมไปในหลายกลุ่่�มสิินค้้า ไม่่ว่า่ จะเป็็น
หมากฝรั่่�ง เครื่่�องดื่่�ม และขนมขบเคี้้�ยวต่่างๆ แสดง
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นจริิงจัังในการปฏิิวัติั พ
ิ ฤติิกรรม
การบริิโภคของผู้้�คน (ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต้้องปรัับตััวตาม)
ซึ่่�งสำำ� หรัั บ ผู้้�ประกอบการไทย หากต้้ อ งการขยาย
การส่่งออกสิินค้้ารัักษ์์โลกมายัังกลุ่่�มประเทศนอร์์ดิกิ
การมีีใบรัับรองมาตรฐานสากลจะเป็็นตััวช่่วยให้้เปิิด
โอกาสการค้้าได้้ง่่าย ยกตััวอย่่างเช่่น ใบรัับรอง/
ตราสััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินค้้าอาหารและขนม
ขบเคี้้�ยว อย่่างเช่่น EU Organic Logo, Danish
Organic Logo (Ø-label), Fairtrade และ Danish
Whole Grain Logo เป็็นต้้น
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ กรุุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์์ก

จากข้อมูลการสำ�รวจพบว่า ทั้งปริมาณการบริโภค
และจำ�นวนผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารใน
ประเทศจีนมีอัตราเพิ่มขึ้นถึงกว่า 50% เมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว และเป็นที่คาดว่าในปี 2022 มูลค่าตลาด
รวมจะถีบตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 120,000 พันล้านหยวน
เลยทีเดียว
ถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วาม
ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มายังประเทศจีน
เพราะยังมีช่องว่างในการทำ�ตลาดอีกมาก รวมถึง
ควรเร่งวางแผนการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ที่สอด
คล้องกับพฤติกรรมของคนจีนด้วย
ข้อมูลโดย สำ�นักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่่�น่่าสนใจคืือเทรนด์์การบริิโภคสิินค้้าทางเลืือกจาก
พืืชนี้้� ไม่่ได้้เติิบโตตามการเพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้�นของผู้้�บริิโภค
Vegan เท่่ า นั้้�น แต่่ ยัั ง เพิ่่�มขึ้้�นจากกลุ่่�มผู้้�บริิ โ ภค
Flexitarian (คนที่่�เลืือกกิินมัังสวิิรัติั ิในบางโอกาส) ที่่�
มีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมากในยุุโรปด้้วย
อย่่างไรก็็ดีี การที่่�แนวโน้้มการบริิโภค ‘โปรตีีนจาก
พืืช’ เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดนี้้� ก็็ทำำ�ให้้เกษตรกร
จำำ�นวนมากแสดงความกัังวลใจว่่า ความต้้องการ
ในสิินค้้าอาหารแบบเดิิมจะลดลง ซึ่่�งจากสถิิติิก็็เป็็น
เช่่นนั้้�นจริิง ปริิมาณการบริิโภคนมวััวต่่อประชากรใน
เยอรมนีี (ระหว่่างปีี 2000 - 2019) ลดลงเหลืือแค่่
49.5 กิิโลกรััม และเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงวััวต่่างก็็ประสบ
ปััญหาราคานมตกต่ำำ�� ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเกิิดมาจากการยก
เลิิกโควต้้าการผลิิตนมวััวในปีี 2015 ที่่�ทำำ�ให้้ปริิมาณ
ผลผลิิตล้้นตลาด และสร้้างปััญหาด้้านราคาเรื่่�อยมา
จนถึึงปััจจุุบััน
ข้้อมููลโดย สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ
ณ กรุุงเบอร์์ลิิน ประเทศเยอรมนีี

THINK TRADE THINK

5

TR EN D TO WA T C H

Experience

Immersive
Dining
ลองนึึกภาพงานของ teamLab
ที่่�มาอยู่่�บนโต๊๊ะอาหารดููสิิ
นอกจากจะปรากฏในนิิทรรศการต่่ า งๆ แล้้ว
งานศิิลปะแบบอิิมเมอร์์ซีีฟยัังสามารถมาสร้้าง
สีี สัั น ให้้กัั บ มื้้� ออ าหารได้้ โดย Immersive

Dining (ID) นี้้�มุ่่�งสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ให้้กัับ
ผู้้�รัับประทานอาหารผ่่านเทคโนโลยีีต่่างๆ อย่่าง
การฉายภาพ (projection) หรืืองานแอนิิเมชั่่�น
โดยส่่วนใหญ่่แล้้วจะมีีการสร้้างเรื่่อ� งราวให้้ชวน
ติิดตามและเข้้ากัับอาหารที่่�จะเสิิร์์ฟแต่่ละคอร์์ส
นั่่� น หมายความว่่ า ศิิลปิิ น และเชฟต้้องทำำ� งาน
ร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่อที่่
� จ� ะสร้้างประสบการณ์์
การรัับประทานอาหารที่่�น่่าประทัับใจที่่�สุุด ส่่วน
ในประเทศไทยนั้้�นปััจจุุบัน
ั มีีบริิการที่่� Sheraton
Grande Sukhumvit
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Material

Trending Words

TRENDING
WORDS

Biodynamic Farming

การเกษตรชีวพลวัตร
คือการเกษตรที่เน้นการสร้าง
ระบบนิเวศแบบไม่พึ่งพาปัจจัย
ภายนอก เน้นการเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผืนดิน คน สัตว์และพืช
ดังนั้นแนวคิดนี้จึงไม่ใช้
สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง

Hyperlocal

Going Zero Waste
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้ยอดการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบใช้้แล้้วทิ้้�งพุ่่�งขึ้้�นแบบก้้าวกระโดด
ทั่่�วโลก และในเมื่่�อบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วทิ้้�งส่่วนใหญ่่ยัังทำำ�จากพลาสติิก คาดการณ์์กัันว่่าเมื่่�อการแพร่่ระบาด
สิ้้�นสุุดแล้้ว ปััญหาต่่อไปที่่�จะตามมาแน่่นอนก็็คืือปัญ
ั หาเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม โดยเฉพาะการกำำ�จัด
ั ขยะ แต่่แม้้กระนั้้�น
เราก็็ได้้เห็็นสััญญาณดีีๆ จากแบรนด์์และชุุมชนต่่างๆ ที่่�ผุุดนวััตกรรมด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากวััสดุุธรรมชาติิ
มาให้้ได้้เป็็นทางเลืือกใหม่่สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ยกตััวอย่่างเช่่นแบรนด์์ MaemohLeaf จากอำำ�เภอแม่่เมาะ จัังหวััด
ลำำ�ปาง ที่่�ผลิิตจากใบตองตึึง เมื่่�อใช้้เสร็็จแล้้วสามารถนำำ�ไปเป็็นปุ๋๋�ยบำำ�รุุงต้้นไม้้ต่่อได้้อีีก

การเข้าอกเข้าใจ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
เป็นหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

Flexitarian

สไตล์การรับประทานอาหาร
ประเภทหนึ่งที่ผสมคำ�ว่า
flexible กับ vegetarian
เข้าด้วยกัน โดยเน้นไปที่การ
รับประทานพืชผักเป็นหลัก
และทานเนื้อสัตว์หรือผลผลิต
จากสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะ

Circular
Food Economy

ระบบเศรษฐกิจอาหารที่เน้น
อาหารออร์แกนิคและ
ดีต่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบที่
ปลอดสารเคมีและไม่ทำ�ร้าย
ระบบดิน และทำ�ให้เกิดขยะ
อาหารน้อยที่สุด

THINK TRADE THINK
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Ingredients

Innovation

The Rise of Hemp
พลัังกััญชงและกััญชานี้้�ไม่่ได้้กำำ�ลังั เป็็นที่่�พููดถึึงใน
บ้้านเราเท่่านั้้�น แต่่เป็็นเทรนด์์หลัักที่่�กำำ�ลัังได้้รัับ
ความสนใจในหลายประเทศ เพราะนอกจากจะมีี
สรรพคุุณทางยาแล้้ว กััญชงยัังถืือเป็็นซููเปอร์์ฟู้้�ด
ที่่�มีีโปรตีีนสููง เหมาะกัับผู้้�ที่่�รัับประทานอาหาร
ทางเลืือก ทั้้�งอาหารเน้้นพืืช อาหารแบบวีีแกน
คีีโตและพาลิิโอ ซึ่่�งปััจจุุบัันนี้้�ก็็ดููจะมีีจำำ�นวนมาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ ด้้วย ฉะนั้้�นกััญชงน่่าจะเป็็นอีีกหนึ่่�ง
เทรนด์์ที่่�จะอยู่่�กัับเราไปอีีกสัักพัักใหญ่่

Climatarian Diet
สมััยนี้้�แค่่รัับประทานอาหารที่่�ช่่วยให้้สุุขภาพดีี
อาจไม่่พอ แต่่ต้้องช่่วยอนุุรัักษ์์โลกไปพร้้อมกััน
นี่่� คืือที่่� ม า ข อ ง อ า ห า ร แ นว ใ ห ม่่ ที่่� เ รีี ย ก ว่่ า
Climatarian diet หรืืออาหารที่่� ช่่ ว ยลดการ
ปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ใ นการผลิิต
(ช่่วยลดภาวะโลกร้้อน) โดยสิ่่ง� ที่่�ผู้บ
้� ริิโภคอาหาร
แนวนี้้�ให้้ความสำำ�คัญ
ั ไม่่ใช่่แคลอรีี แต่่คืือปริิมาณ
ของ ‘คาร์์บอนฟุุตปริินท์์’ ที่่�ส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นจาก
การบริิโภคเนื้้�อวััวและเนื้้�อแกะ (อุุตสาหกรรม
ปศุุ สัั ตว์์ เ ป็็ น ต้้ น เหตุุ ใ หญ่่ ใ นการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์) หรืือถ้้าจะรัับประทานก็็
ควรนำำ�ทุุกส่่วนของสััตว์์มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์
เน้้นการบริิโภควัั ตถุุ ดิิ บในท้้องถิ่่� น และอาหาร
ออร์์แกนิิค ที่่�นำำ�ไปสู่่�การลดขยะอาหารให้้เหลืือ
น้้อยที่่�สุุดนั่่�นเอง
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Business

Expert Opinion



Royalebrat

Food Design
เชฟนิิค - วิิพิิทธิิจัักษ์์ พิิทยานนท์์ เชฟและฟู้้�ดดีีไซเนอร์์ชั้้�นนำำ�
ของไทย เผยมุุมมองต่่อเทรนด์์อาหารในอนาคต
1. อาหารสุขภาพมาแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสไตล์ plant-based ที่ไม่ใช่แค่

เพื่อสุขภาพคน แต่เพื่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะสาเหตุใหญ่ข้อหนึ่งของภาวะ
โลกร้อนก็มาจากการทำ�ปศุสตว
ั น
์ น
่ั เอง

2. การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงอาหาร ข้อนี้สังเกตได้จาก chef’s table ของเหล่าเชฟ

แถวหนา้ ทีล่ ้วนหันมาใช้วัตถดิ
ุ บท้องถิ่นจากตำ�บลนัน
้ อำ�เภอนี้ทดแทนการนำ�เข้าวัตถดิ
ุ บ
ราคาแพง ซึ่งข้อดีจากการที่เชฟเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร และได้เข้าใจที่มาที่ไปของวัตถุดิบ
คือการที่พวกเขาจะช่วยสื่อสารให้ผลผลิตเหล่านั้นมีมูลค่าสูงขึ้นได้

3. การจัดจานหวือหวาน้อยลง แต่หันมาคัดเลือกเพียงองค์ประกอบเท่าที่จำ�เป็น เช่น
การจับคูจ่ านสวยๆ จากเตาเผาท้องถิ่นกับเมนูอาหาร ก็ท�ำ ให้อาหารนัน
้ ดูดีได้โดยไม่ต้อง
ประดิดประดอย นอกจากนี้เรายังเห็นการใช้ดอกและใบจากสมุนไพรไทยมาแต่งจาน
อาหารมากขึ้น เช่น ใบเล็บครุฑ ดอกสังกรณี ดอกตำ�ลึงหวาน เป็นต้น

เครดิิตภาพปกหลัังโดยเชฟนิิค - วิิพิิทธิิจัักษ์์ พิิทยานนท์์ (IG: @royalebrat)
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THE
FUTURE
OF
FOOD

อนาคตของอาหารในจานของเรา

ตลอดช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา หลายคนตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของอาหารในแต่่ละมื้้�อ เราได้้เรีียนรู้้�การเข้้า
ครััวบ่อ่ ยครั้้�งขึ้้�น ได้้รู้้จั� กั กัับวััตถุดิิ
ุ บต่่างๆ เข้้าถึงึ สููตรอาหารจากทั่่�วโลก หรืือสนุุกไปกัับการเดลิิเวอรี่่�อาหาร
จากร้้านดััง พร้้อมทานหรืือกึ่่�งพร้้อมทานก็็มีีให้้เลืือก ไม่่ว่่าจะเป็็นเมนููอาหารระดัับมิิชลิินสตาร์์หรืือว่่ารส
มืือแม่่ อย่่างไรก็็ดีีในรอบปีี 2021 นี้้� ธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มต้้องพบกัับความท้้าทายและการปรัับตััว
ครั้้�งใหญ่่ อนาคตของอาหารที่่�ได้้เคยคาดการณ์์ไว้้ก็็เปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยปััจจััยหลายประการ มีีเทรนด์์
อาหารใหม่่ๆ เกิิดขึ้้�นในหลายระดัับ ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�ประกอบการไทยในอุุตสาหกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับ ‘อาหารการกิิน’ ทั้้�งสิ้้�น

FOOD THAT FEEDS THE MIND :

ไม่่ใช่่แค่่อิ่่�มท้้อง แต่่ต้้องเติิมพลัังให้้จิิตใจ

วิิกฤติิ COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับโลกใบนี้้� ทำำ�ให้้ผู้้บ
� ริิโภคส่่วนใหญ่่ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ ‘ความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีี’ มากขึ้้�นมาก เราทุุกคนต่่างเพิ่่�มความสนใจในเรื่่�องการดููแลรัักษา ‘อารมณ์์’ และ ‘สุุขภาพใจ’ ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน หลายคนเริ่่ม
� มองหาสิินค้้าและบริิการที่่�ไม่่ใช่่เพีียงสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อร่
่ า่ งกาย แต่่ต้้องดููแลไป
ถึึงสภาพจิิตใจที่่�ก็็ต้้องการ ‘สารอาหารที่่�ดีี’ เช่่นเดีียวกััน ที่่�ผ่่านมาเราจึึงได้้เห็็นการคิิดค้้นเมนููอาหารหรืือ
สิินค้้าอาหารใหม่่ๆ ที่่�ใช้้การมีีส่ว่ นร่่วมเชิิงอารมณ์์เข้้ามาเป็็นองค์์ประกอบ เน้้นการเปิิดผัสั สะที่่�ไม่่ใช่่แค่่การ
รัับรู้้�รส แต่่ยัังรวมไปถึึงกลิ่่�น เสีียง และสััมผััสอื่่�นๆ ที่่�สร้้างประสบการณ์์ใหม่่ให้้ผู้้�บริิโภคด้้วย
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ยกตััวอย่า่ งเช่่น การเชื่่อ� มโยงอาหารที่่�เรากิินเข้้ากัับแง่่มุม
ุ ทาง
จิิตวิิทยาหรืือพิิธีีกรรม (ritual) บางอย่่าง ที่่�เห็็นใกล้้ตััวก็็เช่่น
การชง ‘กาแฟดริิป’ ด้้วยขั้้�นตอนละเมีียดละไมในทุุกๆ เช้้า
วิิถีีการบริิโภคแบบมีีขั้้�นมีีตอนที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่การเตรีียม การชง
การดื่่ม
� ด่ำำ��แล้้วค่่อยลิ้้�มรสนี้้�กำำ�ลังั เป็็นกระแสนิิยมอย่่างมากใน
ทวีีปเอเชีีย ถืือเป็็นการเปิิดประสบการณ์์การบริิโภคเครื่่อ� งดื่่ม
�
ที่่�ให้้คุุณค่่าทางจิิตใจแบบหนึ่่�ง หรืือทางฝั่่�งทวีีปอเมริิกา ก็็มีี
แบรนด์์ช็็อกโกแลตอย่่าง Vosges ที่่�เพิ่่�งเปิิดตััวคอลเล็็คชั่่�น
‘Meditation’ จัับคู่่�ช็็อกโกแลตเข้้ากัับ ‘คริิสตััล’ และ ‘สมุุนไพร’
เพื่่�อสร้้างสรรค์์อารมณ์์ใหม่่ๆ ให้้ผู้้�บริิโภคเป็็นต้้น
ค่่านิิยม ‘อิ่่�มท้้องอิ่่�มใจ’ นี้้�นัับเป็็นโอกาสที่่�เปิิดกว้้างของธุุรกิิจ
อาหารและเครื่่�องดื่่�มไทย ที่่�จะรัังสรรค์์แง่่มุุมความแตกต่่าง
และนำำ�เสนอคุุณค่่าใหม่่ๆ ให้้กัับผู้้�บริิโภค เป็็นแนวทางต่่อ
ยอดนวััตกรรมอาหารแห่่งยุุคอนาคตที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�คนเรีียนรู้้�
‘วิิธีีการกิิน’ ที่่�มีีประโยชน์์ต่่อทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ และให้้ความ
มั่่�นคงทางอารมณ์์ในท้้ายที่่�สุุด

A NEW CROP OF PLANT-BASED FOODS :

เน้้นกิินผััก ธััญพืืช และเนื้้�อสััตว์์ทางเลืือก

ตลาดอาหาร plant-based หรืืออาหารที่่�เน้้นพืืชผััก ผลไม้้ และธััญพืืชโดยผ่่านกระบวนการปรุุงให้้น้้อย
ที่่�สุุดนี้้� ก็็กำำ�ลัังไต่่ระดัับขึ้้�นมาเป็็นผู้้�เล่่นหลัักในเวทีีการค้้าอาหารระดัับโลก ข้้อมููลจาก Euromonitor ระบุุ
ว่่ามููลค่่าตลาดของอาหาร plant-based ทั่่�วโลกในปีี 2019 มีีมููลค่่าสููงถึึงเกืือบห้้าแสนล้้านบาท โดยตลาด
ใหญ่่ที่่�สุุดอยู่่�ในทวีีปอเมริิกาเหนืือ และคาดการณ์์ว่่ามููลค่่าตลาดในปีี 2024 น่่าจะเติิบโตขึ้้�นไปถึึงระดัับ
เจ็็ดแสนห้้าหมื่่�นล้้านบาทเลยทีีเดีียว
โดยกลุ่่�มผู้้�บริิโภคหลัักที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังกระแส plant-based food นี้้� คืือกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่อย่่างเจนเนอเรชั่่�น
มิิลเลนเนีียลและเจน Z ที่่�มองหาทางเลืือกใหม่่ๆ ในการรัับประทานอาหาร มุ่่�งเน้้นไปถึึงส่่วนผสมที่่�อยู่่�ใน
อาหารทุุกมื้้�อ จึึงเกิิดนวััตกรรมอาหาร Plant-based หลากหลายที่่�ไม่่ใช่่แค่่กลุ่่�มเนื้้�อสััตว์์เท่่านั้้�น แต่่ยัังมีี
นมที่่�ทำำ�จากพืืช (plant-based milk) อย่่างเช่่น นมข้้าวโอ๊๊ต
นมอััลมอนด์์ นมจากกััญชง เรื่่อ� ยไปถึึงไอศกรีีมที่่�ไม่่มีส่ี ว่ นผสม
ของนมวััว แต่่ทำ�ำ จากตััวเลืือกวััตถุดิิ
ุ บพืืชอื่่น
� ๆ เช่่น อะโวคาโด
สาหร่่าย หรืือใบมิ้้�นท์์ และเนยที่่�ทำำ�จากน้ำำ��มัันมะกอก น้ำำ��มััน
มะพร้้าว หรืือถั่่�วพิิสตาชิิโอ เป็็นต้้น

ค่่านิิยมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปนี้้�นัับเป็็นต้้นทางของการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมอาหารใหม่่ๆ ที่่�มาตอบโจทย์์ผู้บ
�้ ริิโภค ในต่่างประเทศ
เรามีีโอกาสได้้เห็็นอาหารยุุคอนาคตอย่่างเช่่น ผงไข่่เทีียม
จากแบรนด์์ Ener-G ที่่�จริิงๆ แล้้วเป็็นผงแป้้งมัันฝรั่่�งกัับมััน
สำำ�ปะหลัังที่่�ใช้้ในเมนููขนมอบและขนมเค้้กทั้้�งหลาย ถืือเป็็น
‘ไข่่ไก่่ทดแทน’ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�กิินมัังสวิิรััติิและผู้้�ที่่�มีีอาการแพ้้ไข่่
หรืือ ‘ซอสดิิป’ จากเม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์ของแบรนด์์ Fresh
Cravings ที่่�ให้้พลัังงานอิ่่�มท้้องและเป็็นทางเลืือกใหม่่ของ
ผู้้บ
� ริิโภค ซึ่่ง� นี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่า่ งเล็็กๆ ที่่�ทำำ�ให้้เราเห็็นว่่าอาหาร
เน้้นพืืช หรืือ plant-based food นี้้�กำำ�ลัังได้้รัับความนิิยม
มากขึ้้�นในทุุกมุุมโลก พร้้อมกัับมีีมููลค่่าตลาดที่่�ไต่่ระดัับสููงขึ้้�น
แบบมีีนััยสำำ�คััญทางเศรษฐกิิจเช่่นกััน
THINK TRADE THINK
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GLOBAL FOOD MODIFICATIONS :

อาหารโลก อาหารเรา

จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง อ ง ค์์ ก รวิิจัั ย อุุ ต ส า ห ก รร ม อ า ห า ร
Datassential ระบุุ ว่่ า หนึ่่� ง ในสามของผู้้� บ ริิโภคทั่่� ว โลก
กำำ�ลัังมองหาอาหารและรสชาติิที่่�แปลกใหม่่ โดย 42% ของ
ผู้้� ตอ บการสำำ�รว จบอกว่่ า “กำำ�ลัั ง มองหาอาหารที่่� มีี ร สชาติิ
เผ็็ด” โดยเฉพาะพวกซอสหรืือเครื่่�องปรุุงรสรสชาติิจััดจ้้าน
จากฝั่่�งเอเชีีย ไม่่ว่่าจะเป็็นผงโรยข้้าว (furikake) ใบชิิโสะ
ซอสมิิโซะ น้ำำ��พริิกแซมบััล (sambal) ซอสพริิกอาจิิอามาริิลโล
ซึ่่�งคาดการณ์์ว่่ากำำ�ลัังจะได้้รัับความนิิยมอย่่างมากในทั่่�วโลก
ข้้อมููลข้้างต้้นนี้้�อาจเป็็นข่่าวดีีสำำ�หรัับอาหารไทยและชนชาติิอื่่�นๆ ละแวกใกล้้เคีียง โดยจากการจััด
อัันดัับของบริิษััท T. Hasegawa ผู้้�ผลิิตกลิ่่�นและรสในประเทศญี่่�ปุ่่�น พบว่่า ‘อาหารโลก’ ที่่�ผู้้�คนนิิยม
รัั บ ประทานกัั น มากที่่� สุุ ดอัั น ดัั บ หนึ่่� ง คืือ อาหารกรีี ก ตามมาด้้วยอาหารไทย อาหารละติิน อาหาร
ญี่่� ปุ่่� น และอาหารเม็็ ก ซิิกัั น โดยผู้้� บ ริิโภคยกให้้อาหารญี่่� ปุ่่� น และอาหารจากฝั่่� ง เมดิิเตอร์์ เ รเนีี ย นเป็็ น
อาหารที่่�กิินแล้้วสุุขภาพดีีที่่�สุุด ตามมาด้้วยอาหารไทย อาหารเกาหลีี อาหารจีีน และอาหารอิินเดีีย
ปััจจุุบัันมีีหลายแบรนด์์ในตลาดโลกที่่�เริ่่�มเคลื่่�อนไหวเพื่่�อรองรัับค่่านิิยมและความต้้องการรสชาติิใหม่่ๆ
นี้้�ด้้วยการเปิิดตััวสิินค้้าใหม่่ไม่่ว่่าจะเป็็นแบรนด์์อาหารวีีแกน CLO-CLO ที่่�นำำ�เสนออาหารแคริิบเบีียน
อาหารโมร็็อกโก และพิิซซ่่าทััสคัันแช่่แข็็ง แบรนด์์ Saffron Road ที่่�นำำ�รสชาติิต่่างๆ จากทั่่�วโลกมาผสม
ผสานเพื่่อ� สร้้างอรรถรสใหม่่ให้้กัับเมนููไก่่มาซาล่่าดั้้�งเดิิม และแบรนด์์ Fazlani Foods ที่่�เปิิดตัวั ฮััมมุุสที่่�ทำำ�
จากซอสพริิกขี้้�หนููพิิริิพิิริิและมะกอกดำำ� เป็็นต้้น

70

%

ของผู้ใหญ่ที่ต้องมี
อาหารแช่แข็งติดตู้เย็นไว้

กำำ�ลัังมองหาทางเลืือกอื่่�นที่่�นอกเหนืือ
จากผัักและผลไม้้ที่่�คุ้้�นเคย
* ข้้อมููลการสำำ�รวจของ Datassential
องค์์กรวิิจััยอุุตสาหกรรมอาหารระดัับโลก
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58
52
51

%

ต้้องการคาร์์โบไฮเดรตทางเลืือก
อย่่างเช่่นข้้าวที่่�ทำำ�จากดอกกะหล่ำำ��

%

ต้้องการสิินค้้าที่่�เป็็นส่่วนผสม
ระหว่่างผัักและเนื้้�อสััตว์์

%

ต้้องการมื้้�ออาหารที่่�ทำำ�จาก
ผัักและธััญพืืชเป็็นหลััก

โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักที่อยู่เบื้องหลังกระแส
plant-based food นี้ คือกลุ่มคนรุ่นใหม่
อย่างเจนเนอเรชั่นมิลเลนเนียลและเจน Z ที่มองหา
ทางเลือกใหม่ๆ ในการรับประทานอาหาร มุ่งเน้น
ไปถึงส่วนผสมที่อยู่ในอาหารทุกมื้อ

อาหารไทย อาหารโลก : โอกาสของผู้้�ประกอบการอาหารไทย

กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ ได้้เผยแผนงาน ‘อาหารไทยอาหารโลก’ กลยุุทธ์์
การผลัักดัันประเทศไทยให้้เป็็นศููนย์์กลางอาหารโลก และแผนงานการส่่งออก ‘อาหารฮาลาล’ ‘อาหาร
มัังสวิิรััติิ’ และ ‘อาหารแนวใหม่่’ ที่่�กำำ�ลัังเป็็นเทรนด์์สำำ�คััญระดัับนานาชาติิ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจะสร้้างโอกาสการ
พััฒนา การเพิ่่�มมููลค่่า และการต่่อยอดธุุรกิิจ ให้้กัับเจ้้าของสิินค้้ากลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�มชาวไทยผ่่าน
กิิจกรรมหลากหลาย อาทิิ การจััดงานแสดงสิินค้้าอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม
� นานาชาติิในประเทศไทย หรืืองาน
THAIFEX ซึ่่�งในปีี 2564 นี้้�มีีการจััดขึ้้�นถึึง 2 ครั้้�งใน 2 รููปแบบคืือ 1) THAIFEX Virtual Trade Show
ระหว่่าง 25-29 พฤษภาคม จััดในรููปแบบ Online Exhibition สำำ�หรัับผู้้�ส่่งออกไทยโดยเฉพาะ และ
2) THAIFEX-Anuga Asia “The Hybrid Edition” ระหว่่าง 29 กัันยายน - 3 ตุุลาคม ที่่�จััดในรููปแบบ
ไฮบริิด ผสมผสานระหว่่างการจััดงาน ณ อิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี และงานแสดงสิินค้้าเสมืือนจริิง (Virtual
Trade Show) โดยผู้้�ที่่�สนใจสามารถดููรายละเอีียดได้้ทาง thaifex-anuga.com
นอกจากนี้้�ยัังมีีการพาธุุรกิิจอาหารไทยที่่�มีีศัักยภาพเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้า Gulfood 2021 ซึ่่�งเป็็นงาน
แสดงสิินค้้าอาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในตะวัันออกกลาง (ผู้้�ประกอบการส่่งสิินค้้าไปจััดแสดงใน
รููปแบบ Mirror-Mirror) มีีการจััดเวทีีเจรจาธุุรกิิจออนไลน์์แบบครบวงจร การจััดกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์
ภาพลัักษณ์์อาหารไทย การบริิโภคอาหารไทย ผลิิตภััณฑ์์อาหารไทยสำำ�เร็็จรููป และร้้านอาหารไทยใน
ต่่างประเทศ รวมไปถึึงส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ประเทศไทยในการเป็็นแหล่่งผลิิตและส่่งออกสิินค้้าอาหาร
ที่่�สำำ�คััญของโลก ซึ่่�งทางสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าในต่่างประเทศ (สคต.) ได้้เตรีียมจััดกิิจกรรมร่่วมกัับ
ธุุรกิิจร้้านอาหารไทยในต่่างแดนที่่�ได้้รัับตรา Thai SELECT ผ่่านช่่องทางที่่�มีีศัักยภาพของแต่่ละพื้้�นที่่�
อาทิิ การใช้้ Influencer หรืือ KOL การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อออนไลน์์และสื่่�อโซเชีียล รวมไปถึึงการจััด
อบรมออนไลน์์เพื่่�อให้้ธุุรกิิจอาหารไทยสามารถปรัับตััวได้้ในช่่วง COVID-19 เป็็นต้้น
ผู้้ที่
� ส่� นใจสามารถติิดตามข่่าวสารโครงการและความคืืบหน้้าของกิิจกรรมต่่างๆ ได้้ทางเว็็บไซต์์ ditp.go.th
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Let’s Plant Meat
ธุรกิจนวัตกรรม
“เนื้อจากพืช” โดยฝีมือคนไทย
สมิต ทวีเลิศนิธิ ซีอีโอแห่ง Let’s Plant Meat เผยแนวคิด
สร้างธุรกิจเนื้อจากพืชที่ดีต่อใจ ดีต่อโลก และดีต่อคุณ
มีีใครเคยรู้้�บ้้างว่่า “กว่่า 80% ของพื้้�นที่่�การเกษตรบนโลกใบนี้้�ถููก
อุุทิิศให้้กัับอุุตสาหกรรมการผลิิตเนื้้�อสััตว์์” หรืือ “เนื้้�อวััวที่่�อยู่่�ตรง
หน้้ า เรา 1 กิิ โ ลกรัั ม ต้้ อ งใช้้ น้ำำ�� ในกระบวนการผลิิ ต ราว 5,000 20,000 ลิิตร” ตััวเลขเหล่่านี้้�แอบซ่่อนอยู่่�เบื้้�องหลัังรสอร่่อยของ “เนื้้�อ
วากิิว” “หมููคุุโรบููตะ” และเนื้้� อสัั ตว์์ อื่่� น ๆ ที่่� เราบริิโภคกัั น อยู่่�ในชีี วิิต
ประจำำ�วัันโดยที่่�เราไม่่เคยรู้้�ที่่�มา

ด้วยตนเอง โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เขารู้ซึ้งว่าการเป็นมังสวิรัติเต็มตัว
นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย “จากก่อนหน้านี้ที่ผมสั่งอาหารทานอาหารได้ทุกเมนู
พอเป็นมังสวิรัติจะเหลือแค่ไม่กี่เมนูเท่านั้น นี่คือ pain point หนึ่งที่
การบริโภคโปรตีนจากพืชยังไม่เติบโตเท่าที่ควร” ความเข้าใจตรงนี้เอง
ทำ�ให้เขาเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ Let’s Plant Meat ขึ้นมา

วิิถีีการบริิโภคที่่�มีี “รสอร่่อย” เป็็นตััวนำำ�นี้้�บัังคัับให้้โลกเราเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ที่่�ดิินแบบเกษตรพอเพีียง มาสู่่�การผลิิตเชิิงอุุตสาหกรรมที่่�เป็็น
ตััวการใหญ่่ในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศโลก (ระบบ
เกษตรแบบอุุตสาหกรรมปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศถึึงกว่่า
1 ใน 4 ของก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการผลิิตและการบริิโภค
ทั้้�งหมด) และนี่่�เองคืือหนึ่่�งเหตุุผลที่่�ทำำ�ให้้ สมิิต ทวีีเลิิศนิิธิิ กรรมการ
ผู้้จั� ด
ั การบริิษััท นิิธิิฟู้้ดส์
� ์ จำำ�กัด
ั ตััดสิินใจสร้้างธุุรกิิจนวััตกรรมเนื้้�อจากพืืช
แบรนด์์ Let’s Plant Meat ขึ้้�น เพื่่อนำ
� ำ�เสนอแหล่่งโปรตีีนทางเลืือกให้้กัับ
โลกอนาคต และช่่วยลดปริิมาณการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์ ที่่�เขามองว่่ากำำ�ลััง
สร้้างวิิกฤตให้้กัับระบบนิิเวศของโลกใบนี้้�

ตอนต้นว่าเนื้อวัว 1 กโิ ลกรัมทีเ่ ราเห็นวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนัน
้ จริงๆ
มีกระบวนการผลิตเบื้องหลังที่ท�ร้
ำ ายสภาพแวดล้อมโลกอย่างหนักหน่วง
บวกกับการตัดไม้ทำ�ลายป่าเพื่อเพิ่มแหล่งเพาะปลูกอาหารสัตว์ เช่น
ขา้ วโพด ก็ท�ำ ใหพ
้ น
ื้ ที่ป่าไมใ้ นโลกลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นทีม
่ าของมลพิษ
ทางอากาศมากมาย เช่น ควันไฟและฝุ่น PM 2.5 ที่ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก
การเผาไร่หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดนี้ด้วย

เมื่อดาว 3 ดวงโคจรมาพบกัน - จุดเริ่มต้นของ
Let’s Plant Meat
สมิตเล่าให้เราฟังว่า
จากประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและการติดตามเทรนด์
อาหารอย่างต่อเนื่อง เขาค้นพบว่าเนื้อแดงมีความเชื่อมโยงกับการเกิด
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด และโรคอ้วนในคนส่วน
ใหญ่ อีกทัง้ การปศุสตว
ั เ์ ชิงอุตสาหกรรมก็มค
ี วามเกีย่ วข้องกับโรคติดเชื้อ
และภาวะดื้อยาในประชากรโลก ที่น่าแปลกใจคืออุตสาหกรรมการผลิต
อาหารในปัจจุบันกลับหลับหูหลับตามุ่งหน้าผลิตอาหารที่เอร็ดอร่อยต่อ
ไป โดยละเลยประเด็นด้านสุขภาพพวกนี้

ดาวดวงที่หนึ่ง เทรนด์อาหารและสุขภาพ

ดาวดวงที่สอง การผันตัวเองเป็นมังสวิรัติ เพื่อให้เข้าใจถึงแก่น
ของการบริโภคโปรตี น จากพืช สมิตตั ด สิ น ใจก้ า วเข้ า สู่ วิถี มั ง สวิรั ติ
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ดาวดวงที่สาม ความตระหนักเรื่องสิง่ แวดล้อม อย่างทีก่ ล่าวไป

“เมื่อผมค้นคว้าลึกลงไปถึงได้พบว่ามันมี
หนทางผลิตเนื้อจากพืชที่ดต
ี อ่ สุขภาพครับ
เพราะจริงๆ แล้ว มนุษย์เราไม่จำ�เป็นต้อง
บริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ได้”

THINK TRADE THINK
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นวัตกรรมจาก 3 คำ�ถาม - พัฒนา
สินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์แท้จริง
สมิิตดึึงศัักยภาพของทีีมวิิจััยในบริิษััทที่่เ� ชี่่�ยวชาญด้้าน
เครื่่�องปรุุงรสและการพััฒนาผิิวสััมผััสมาต่่อยอดใน
กระบวนการพััฒนาเนื้้�อจากพืืชให้้มีีรสชาติิที่่�ถููกปาก
ทานแล้้วรู้้� สึึ กเสมืือนเนื้้� อสัั ตว์์ จ ริิง ซึ่่� ง ผลิิตภัั ณ ฑ์์
นวััตกรรมเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นได้้จากการตั้้�งคำำ�ถามสำำ�คััญ
3 ข้้อ นั่่�นคืือ

1. WHY ทำ�ไมต้องทำ�เนื้อจากพืชออกมาขาย

เหตุผลที่สมิตตอบตัวเองได้คือประเทศไทยเรา
ควรต้องมีวัตถุดิบอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. WHAT IF จะดีไหมถ้าเนื้อจากพืชมีรสชาติ
อร่อยและทุกคนเข้าถึงได้ คำ�ถามนีน้ �ำ มาสกู่ าร

พัฒนาสินค้าที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนอย่างสูงสุด
นั่นคือ มีรสชาติที่ดี ราคาจับต้องได้ และซื้อหา
สะดวก ซึ่งสมิตเชื่อว่าถ้า 3 เรื่องนีค
้ ลก
ิ กันเมื่อไหร่
ธุรกิจอาหารนั้นๆ จะประสบความสำ�เร็จแน่นอน

3. HOW TO จะทำ�อย่างไรให้เนื้อจากพืชกลาย
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สมิตท้าทายตัวเองในข้อ
นี้ด้วยการกำ�หนดจุดขายให้เนื้อจากพืชแบรนด์
Let’s Plant Meat เป็นวัตถดิ
ุ บทีเ่ ยีย่ มยอดสำ�หรับ
การปรุงอาหารไทยและอาหารเอเชีย

“ธุรกิจอาหารต้องทำ�ให้ผู้คนตระหนักรู้ว่า
ทุกคำ�ที่เราตักเข้าปาก ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น”
“ปััจจุุบัน
ั การส่่งออกเนื้้�อแดงไปยัังตลาดต่่างประเทศ โดยเฉพาะอเมริิกา
ยุุโรป และออสเตรเลีีย มีีข้้อกำำ�หนดเยอะมาก แต่่ถ้้าเราพััฒนาเนื้้�อจาก
พืืชให้้มีีคุุณภาพดีี นำำ�ไปแปรรููปเป็็นอาหารอื่่�นได้้หลากหลาย เราก็็มีี
โอกาสส่่งออกสิินค้้าอาหารเอเชีีย อย่่างเช่่น แหนม ไส้้อั่่�ว ไส้้กรอกอีีสาน
ทอดมััน หรืือแกงเขีียวหวานเนื้้�อที่่�ผลิิตจากพืืชได้้ ถืือเป็็นการเจาะตลาด
อาหารโปรตีีนที่่�มีีขนาดใหญ่่กว่่าตลาดพืืชผัักหลายเท่่าตััว” สมิิตกล่่าว

ก้าวข้ามกำ�แพงสู่ตลาดกระแสหลัก

ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่ากลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของ Let’s Plant Meat ณ ปััจจุุบัน
ั คืือ
ชาวมัังสวิิรััติิ ชาววีีแกน และกลุ่่�มคนรัักสุุขภาพ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นคนรุ่่�น
ใหม่่ที่่�เลืือกบริิโภคสิินค้้าที่่�มีีคุุณค่่าต่่อตััวเองและต่่อโลกไปพร้้อมกััน
อย่่างไรก็็ดีี ความท้้าทายที่่�สมิิตมองเห็็นในวัันหน้้าคืือการพาธุุรกิิจนี้้�ก้้าว
ข้้ามไปสู่่�กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�นิิยมบริิโภคเนื้้�อสััตว์์

Let’s Plant Meat คืือแบรนด์์ไทยแบรนด์์แรกที่่�สามารถผลิิต

เนื้้�อจากพืื ช ที่่�อร่่ อ ยถูู ก ปากคนกิิ น เนื้้�อได้้ โ ดยไม่่ มีี สัั ต ว์์ เ กี่่�ยวข้้ อ ง
เลยตลอดทั้้�งกระบวนการ หากแต่่ ใช้้ พืื ชเและการวิิ จัั ย
วิิทยาศาสตร์์อาหารที่่�ปลอดภััย สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ทดแทนเนื้้�อ
สััตว์์ที่่�มีีรส กลิ่่�น และสััมผััสของเนื้้�อได้้อย่่างที่่�ผู้้�บริิโภคชื่่�นชอบ
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“การทำำ�ตลาดกัับผู้้�บริิโภคกลุ่่�มใหญ่่นี้้�จำำ�ต้้องอาศััยระยะเวลา เราต้้องรอ
ให้้เขาเปิิดรัับแนวคิิดและเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้ได้้ก่่อน ฉะนั้้�นสิ่่ง� ที่่�แบรนด์์
Let’s Plant Meat พยายามทำำ�ต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด คืือการสื่่�อสารเพื่่�อ
กระตุ้้�นให้้ผู้้บ
� ริิโภคเห็็นถึึงคุุณค่า่ ของโปรตีีนจากพืืช ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม เหมืือนกัับที่่�ผมหัันมาทานมัังสวิิรััติิ
เพื่่อสุ
� ขุ ภาพที่่�ดีขึ้้ี น
� และเพื่่อ� จะส่่งมอบโลกใบนี้้�ต่อ่ ให้้ลููกหลานอย่่างดีีที่่สุ� ด
ุ
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้”
สมิิตปิิดท้้ายการสนทนากัับเราวัันนี้้�ว่่า การจะทำำ�ธุุรกิิจเนื้้�อจากพืืชให้้
ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน คืือการหาจุุดสมดุุลระหว่่างความอร่่อย
สุุขภาพ และสิ่่�งแวดล้้อมให้้เจอให้้ได้้ อย่่างในกรณีีของแบรนด์์ Let’s
Plant Meat ที่่�พััฒนาก้้าวหน้้ามาระดัับหนึ่่�งแล้้ว ขั้้�นต่่อไปของพวกเขา
คืือการเพิ่่�มไลน์์สิินค้้าให้้มีีความหลากหลายยิ่่�งขึ้้�น “เร็็วๆ นี้้�เรากำำ�ลัังจะ
ออกสิินค้้าใหม่่ เ ป็็ น เมนููทงคัั ตสึึ ในราคาไม่่ แ พงมาก เพื่่� อ เปิิ ดช่่ อ งให้้
ผู้้�บริิโภคที่่�อยากลองทานเนื้้�อจากพืืชตััดสิินใจง่่ายขึ้้�น และในอนาคต
เราอาจจะมีีเมนููใหม่่ๆ อย่่างเช่่น ลาบหมููทอด ไส้้กรอก ทอดมัันกุ้้�ง หรืือ
เนื้้�อผััดกะเพรา ที่่�พร้้อมจะส่่งไปทำำ�ตลาดในต่่างประเทศได้้ด้้วยครัับ”
ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของแบรนด์์ Let’s Plant Meat ได้้ทาง
www.letsplantmeat.co และ facebook.com/letsplantmeat

เมื่่�อเนื้้�อจากพืืชกลายเป็็นเทรนด์์อาหารโลก
Krungthai COMPASS มองว่่าอาหาร plant-based เป็็น
ทางเลืือกที่่�น่่าสนใจของผู้้�ประกอบการในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
กัับธุุรกิิจอาหาร รองรัับเทรนด์์การบริิโภคของคนทั่่�วโลกที่่หั� นั มา
ให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพ และปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมมารัับ
ประทานมัังสวิิรััติิแบบยืืดหยุ่่�นเพื่่�อให้้สะดวกต่่อการใช้้ชีีวิิตในยุุคนี้้�
(Flexitarian) นอกจากนี้้� ยัังมีีปััจจััยเรื่่�องความตระหนัักต่่อ
สวััสดิิภาพสััตว์์ (animal welfare) ปััญหาความมั่่น� คงทางอาหาร
(food security) อิิทธิิพลการระบาดของ Covid - 19 และความ
ก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีอาหาร (food tech) ที่่�ช่่วยเร่่งกระแส
plant-based food ให้้เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
สำำ� หรัั บ ประเทศไทย คาดว่่ า มููลค่่ า ตลาดนี้้� จ ะแตะระดัั บ
4.5 หมื่่�นล้้านบาทในปีี ค.ศ. 2024 หรืือเติิบโตเฉลี่่�ยปีีละ 10%
โดยธุุรกิิจอาหาร plant-based กลุ่่�มที่่น่� า่ จัับตามองในไทย ได้้แก่่
เนื้้�อจากพืืช (plant-based meat) ไข่่จากพืืช (plant-based
egg) และมื้้�ออาหารจากพืืช (plant-based meal) โดยเรามอง
ว่่าผู้้�ผลิิตอาหารที่่�มีีศัักยภาพในการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์และสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจแปรรููปเนื้้�อสััตว์์ (processed meat)
ผลิิตภััณฑ์์จากปศุุสัตว์
ั ์ (animal product) และธุุรกิิจผลิิตอาหาร

สำำ�เร็็จรููปทั้้�งแบบพร้้อมปรุุงและพร้้อมทาน (ready-to-cook &
ready-to-eat)
Krungthai COMPASS เชื่่�อว่่าหััวใจสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้ตลาด
อาหาร plant-based ของไทยเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดคืือการ
วิิจััยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบโจทย์์มากขึ้้น� ในเรื่่อ� งรสชาติิ รสสััมผััส
และคุุณค่่าทางโภชนาการ โดยเราอยากแนะนำำ�ผู้้ป� ระกอบการที่่�
สนใจให้้ลองสำำ�รวจและทำำ�ความรู้้�จัักกัับ enablers สำำ�คััญอััน
ได้้แก่่ 1) ผู้้ผลิิตวั
� ัตถุุดิิบ และ 2) หน่่วยงานวิิจััยจากภาครััฐและ
สถาบัันการศึึกษา เพื่่�อร่่วมวิิจััยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีคุุณสมบััติิ
ตรงตามความต้้องการของตลาดในวัันนี้้�

ไม่่พลาดทุุกความเคลื่่อ
� นไหว ข้้อมููลธุุรกิิจและ
ข่่าวสารเศรษฐกิิจ จากศููนย์์วิจั
ิ ย
ั Krungthai
COMPASS เพีียง Scan QR Code หรืือ
ลงทะเบีี ย นที่่� https://bit.ly/3hRyyBR
เพื่่� อ Subscribe รัั บ ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารจาก
Krungthai SME
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คลัังความรู้้�และข้้อมููลสำำ�หรัับนัักธุุรกิิจ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่

BOOKS

the circular economy handbook

sapiens: a brief history of humankind

โลกของเราได้้ ดำำ� เนิิ น มาถึึ ง ทางแยก แม้้ โ ลกของเทคโนโลยีี จ ะพัั ฒ นาต่่ อ ไป
อย่่างไม่่หยุุดยั้้�ง แต่่ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมก็็ทวีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�นเป็็นเงาตาม
ตััว นี่่�อาจจะเป็็นเหตุุผลที่่�ว่่าทำำ�ไมรััฐบาลและบริิษััทใหญ่่ๆ ทั่่�วโลกจึึงหัันมาหา
ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนหรืือ circular economy มากยิ่่�งขึ้้�น เพราะระบบ
เศรษฐกิิจนี้้�จะช่่วยให้้ธุุรกิิจขัับเคลื่่�อนต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืนโดยทำำ�ร้้ายโลกและ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด และหนัังสืือเล่่มนี้้�ก็็รวบรวมกรณีีศึึกษาจากทั่่�วโลกมา
ให้้ได้้อ่่านกัันแบบเน้้นๆ

เมื่่�อเจ็็ดหมื่่�นปีีที่่�แล้้ว มีีมนุุษย์์อยู่่�บนโลกนี้้�ถึึง 6 สปีีชีีส์์ แต่่แล้้วทำำ�ไมในวัันนี้้� กลัับ
มีีแค่่โฮโม เซเปีียนส์์ ที่่�อยู่่�ยั้้�งยืืนยง Yuval Noah Herari จะพาเราย้้อนอดีีตไป
ยัังจุุดกำำ�เนิิดของมนุุษย์์ที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุุดในปฐพีี ตั้้�งแต่่ในยุุคล่่าสััตว์์เพื่่�อยัังชีีพ
เรื่่�อยมาจนถึึงเมื่่�อกลายเป็็นสัังคมกสิิกรรม การถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นของศาสนาและ
ลัั ท ธิิ ทุุ น นิิ ย ม Yuval เล่่ า ข้้ อ มูู ล และเกร็็ ด เล็็ ก เกร็็ ด น้้ อ ยของประวัั ติิ ศ าสตร์์
มนุุษยชาติิได้้สนุุกและชวนติิดตาม และถ้้าอ่่านจบเล่่มนี้้�แล้้วยัังไม่่พอ ก็็สามารถ
ไปต่่อกัันได้้ที่่� Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

โดย Peter Lacy, Jessica Long และ Wesley Spindler

โดย Yuval Noah Herari

E-LEARNING

The Guru ปัันความรู้้�
จากกููรูู สู่่�ภููมิิภาค

เพื่่�อสอดคล้้องกัับสถานการณ์์โลก และเพื่่อ� ให้้ผู้้�ประกอบการทั่่�วไทยสามารถเข้้าถึึงความรู้้�
เฉพาะทางจากผู้้�เชี่่�ยวชาญได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว สถาบัันพััฒนาผู้้�ประกอบการการ
ค้้ายุุคใหม่่ (NEA) ภายใต้้กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ จึึงได้้จััด
ทำำ�หลัักสููตร “The Guru: ปัันความรู้้� จากกููรูู สู่่�ภููมิิภาค” หลัักสููตรการเรีียนการสอน
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-Learning) ที่่�เชิิญกููรููจากสาขาต่่างๆ มาแบ่่งปัันความรู้้ใ� ห้้ผู้้ที่่
� ส� นใจธุุรกิิจ
ในสาขาต่่างๆ อาทิิ ด้้านการเกษตร ด้้านแฟชั่่�น แถมยัังมอบประกาศนีียบััตรให้้แก่่ผู้้�ที่่�เข้้า
รัับการอบรมครบทุุกบทเรีียนและผ่่านการทำำ�แบบทดสอบด้้วย
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://e-academy.ditp.go.th/theguru/home
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
โชว์ผลงานบริหารจัดการผลไม้สู้โควิด
นโยบาย “เกษตรผลิิต พาณิิชย์์ตลาด” และยุุทธศาสตร์์ “ตลาดนำำ�การผลิิต” ที่่�
ให้้เน้้นหาตลาดในต่่างประเทศ ผ่่าน “เซลส์์แมนประเทศ” หรืือทููตพาณิิชย์์ ให้้กัับ
สิินค้้าเกษตร ของนายจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์ส่่งผลเกิินคาด ทั่่�วโลกอ้้าแขนตอบรัับผลไม้้ไทย มั่่�นใจ
ปลอดภััยจากโควิิด โดยยอดส่่งออกเฉพาะใน 2 เดืือนแรกของปีี 2564 พุ่่�งไปถึึง
240,637 ตััน คิิดเป็็นมููลค่่า 11,708.37 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 109.70 เมื่่�อ
เปรีี ย บเทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี ที่่� แล้้ ว นอกจากนี้้� DITP ยัั ง เดิิ น หน้้ า จัั ด
โครงการและกิิจกรรมอื่่�นๆ เพื่่�อเร่่งการส่่งออกผลไม้้ตลอดปีี เช่่น
1. โครงการจั บ คู ่ เ จรจาการค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์ ข องสิ น ค้ า ผลไม้ ส ดและ
แปรรููป โดยมีีจำำ�นวนการเจรจาทั้้�งสิ้้�น 392 นััดหมาย มีีมููลค่่าการเจรจาการ
ค้้าประมาณ 2,200 ล้้านบาท และมีีบัันทึึกข้้อตกลงการซื้้�อขายผลไม้้ส่่งออก
(Memorandum of Purchasing : MOP) มููลค่่า 1,287 ล้้านบาท
2. โครงการ “Taste of Thailand 2021” ส่งเสริมการขายผลไม้ไทยในประเทศ
เกาหลีีใต้้ ร่่วมกัับห้้างฮุุนได (Hyundai) จำำ�นวน 16 สาขาทั่่�วประเทศ ระหว่่าง
วัันที่่� 9 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีีไฮไลท์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ การเปิิดตััว
“มะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนก”เป็็นครั้้�งแรก หลัังจากที่่�เกาหลีีใต้้อนุุญาตให้้มีีการนำำ�
เข้้ามะม่่วงพัันธุ์์�มหาชนกได้้ในเดืือนมกราคมที่่�ผ่่านมา
3. โครงการส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในประเทศญีป่ นุ่ ร่วมกับห้างสรรพสินค้า
และซููเปอร์์มาร์์เก็็ต AEON, Donki, Itoyokado Store และ Beisia จำำ�นวน
150 สาขา ในเมืืองรองที่่�มีีศัักยภาพ ระหว่่างเดืือนเมษายนถึึงเดืือนสิิงหาคม
2564 และคาดว่่าจะมีีมููลค่่าสั่่�งซื้้�อประมาณ 90 ล้้านบาท
4. โครงการ Thai Fruit Golden Months ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม
เมืืองที่่�สำำ�คััญอย่่าง เซี่่�ยงไฮ้้ กวางโจว คุุนหมิิง และเมืืองใหม่่ๆ ที่่�เป็็นตลาด
ศัักยภาพ อาทิิ ฉางชา ฉงชิ่่�ง หนานชาง รวมทั้้�งสิ้้�น 13 เมืือง จำำ�นวน 14
ครั้้�ง โดย จะเริ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมในช่่วงเดืือนกรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป
DITP ยัังร่่วมกัับสมาคมผู้้�ประกอบการส่่งออกทุุเรีียน มัังคุุดแห่่งประเทศไทย
สมาคมผู้้�ประกอบการค้้าผลไม้้ยุุคใหม่่ และสมาคมทุุเรีียนไทย รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ส่่ง
ออกผลไม้้ในภาคตะวัันออก ส่่งเสริิมมาตรการป้้องกัันโควิิด -19 ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
ถึึงปลายน้ำำ�� โดยให้้ความสำำ�คััญตั้้�งแต่่การเก็็บทุุเรีียนจากสวนที่่�มีีมาตรฐาน GAP
การขนส่่งไปยัังล้้งที่่�มีีมาตรฐาน GMP การฉีีดพ่่นน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�อุุโมงค์์พ่่นยา
ณ องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด และรัับใบรัับรองจากสมาคมฯ โดยมีีการเผย
แพร่่สื่่�อ 3 ภาษา เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจแก่่ผู้้�นำำ�เข้้าในต่่างประเทศ

ทั้้�งนี้้� กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศจะเป็็นผู้้�ประสานเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�
ส่่งออก ผู้้�นำำ�เข้้า พาณิิชย์์จัังหวััด (เซลส์์แมนจัังหวััด) ทููตพาณิิชย์์ (เซลส์์แมน
ประเทศ) และเครืือข่่ายที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งในและต่่างประเทศ ในการหาข้้อมููล และทำำ�
กิิจกรรมตามนโยบายเชิิงรุุกที่่�จะทำำ�ให้้การส่่งออกผลไม้้และสิินค้้าต่่างๆ เป็็นไป
อย่่างราบรื่่�น เพื่่�อเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ประกอบการและเกษตรกรไทย
สำำ�หรัับผู้้�สนใจสามารถติิดต่่อสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� กรมส่่งเสริิมการค้้า
ระหว่่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิิชย์์ www.ditp.go.th หรืือสายตรงการ
ค้้าระหว่่างประเทศ โทร. 1169
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DITP CAL EN D A R

ปฏิิทิินกิิจกรรมและงานสััมมนาสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ เดืือนกรกฎาคม - กัันยายน 2564

JULY-SEPTEMBER 2021

กิิจกรรมเจรจาการค้้าออนไลน์์

Online Business Matching

โครงการเจรจาการค้้าออนไลน์์กลุ่่ม
� ธุร
ุ กิิจบริิการใน
อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ของไทยสู่่เ� วีียดนาม

งานแสดงสิินค้้า
Trade Fairs

THAIFEX – ANUGA ASIA “THE HYBRID EDITION”

29 กัั น ยายน - 3 ตุุ ล าคม 2564
งานแสดงสิินค้้าอาหารและเครื่่�องดื่่�มนานาชาติิที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในเอเชีีย
ภายในงานมีีการจััดแสดงสิินค้้าอาหาร รวมถึึงเทคโนโลยีีและบริิการต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมอาหาร จััดในรููปแบบ “ไฮบริิด” สามารถเจรจา
การค้้าแบบออฟไลน์์ควบคู่่�กัับออนไลน์์เพื่่�อรองรัับวิิถีี New Normal
สถานที่่�จััดกิิจกรรม : ศููนย์์แสดงสิินค้้าและการประชุุมอิิมแพ็็ค เมืืองทองธานีี
รายละเอีียดเพิ่่�ม : www.thaifex-anuga.com

22 กรกฎาคม 2564
อีีกหนึ่่�งโครงการ Online Business Matching ของ DITP
ที่่�ช่่วยจััดทำำ�นััดหมายการเจรจาธุุรกิิจการค้้าผ่่านระบบออนไลน์์
เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายพัันธมิิตรระหว่่างผู้้�ประกอบการในกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการ
ด้้านอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ของไทยกัับเวีียดนามโดยเฉพาะ
สถานที่่�จััดกิิจกรรม : ผ่่านระบบออนไลน์์
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม : www.ditp.go.th หรืือสายด่่วน 1169

งานฝึึกอบรม - สััมมนา

Seminars & Workshops

โครงการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารหลัักสููตร “ครบเครื่่�อง
เรื่่�อง การค้้าออนไลน์์” รุ่่น
� ที่่� 4

8 - 9 กรกฎาคม 2564
เปิิดตลาดการค้้าระหว่่างประเทศ ในยุุค E-commerce กัับหลัักสููตรความรู้้�
ด้้านการค้้าออนไลน์์แบบครบวงจร ทั้้�งการทำำ�การตลาดออนไลน์์ เรีียนรู้้�การใช้้
Storytelling ทำำ�ความเข้้าใจแพลตฟอร์์มออนไลน์์ชั้้�นนำำ� รวมไปถึึงช่่อง
ทางการชำำ�ระเงิินและการขนส่่งสิินค้้า เพื่่�อก้้าวสู่่�การค้้าระหว่่างประเทศ
สถานที่่�จััดกิิจกรรม : ผ่่านระบบอออนไลน์์ (Zoom Webinar)
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม : โทร 083-097-9190, 02 507 8109 Email: nea.
krobkruengonline4@gmail.com
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งานแสดงสิินค้้าโลจิิสติิกส์์ TILOG - LOGISTIX ปีี 2564

โครงการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
หลัักสููตร “ความรู้้�เบื้้อ
� งต้้นในการประกอบธุุรกิิจส่่งออก”
รุ่่น
� ที่่� 140 ผ่า
่ นระบบออนไลน์์ (Zoom)

25 - 27 สิิ ง หาคม 2564
งานแสดงสิินค้้า TILOG - LOGISTIX ถืือเป็็นงานระดัับภููมิิภาคอาเซีียน
ที่่�แสดงศัักยภาพของโลจิิสติิกส์์ไทยในการเป็็นศููนย์์กลางโลจิิสติิกส์์ของ
ภููมิิภาค มีีเป้้าหมายเพื่่�อส่่งเสริิม พััฒนา และเชื่่�อมโยงธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โลจิิสติิกส์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงเป็็นเวทีีเผยแพร่่ข้้อมููล
องค์์ความรู้้� และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจให้้ผู้้�ประกอบการไทยด้้วย
สถานที่่�จััดกิิจกรรม : ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค บางนา
รายละเอีียดเพิ่่�ม : www.tilog-logistix.com

12 - 16 กรกฎาคม 2564
ทำำ�ความรู้้�จัักและสร้้างเครืือข่่ายในโลกธุุรกิิจการส่่งออก
เรีียนรู้้� Business Model Canvas และการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อก้้าวสู่่�
การเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจส่่งออกที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สถานที่่�จััดกิิจกรรม : สถาบัันพััฒนาผู้้�ประกอบการการค้้ายุุคใหม่่
(ถนนรััชดาภิิเษก)
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม : nea.ditp.go.th หรืือ NEA call center
02-507-8128
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HEA LTHY THOU GHT

“Tell me what you eat,
and I will tell you who you are”
JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
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